Març - Abril 2010
REUNIÓ DE LA JUNTA:
Reunió 25 de febrer de 2010: Presidits per Xavier Ribó assisteixen Maria Lluïsa Babot, María José
Correro, Carme Suñé, Fernando Alegría, Jordi Mercadé, Joaquín Personal, Antoni Guallart i Manuel
Goicoechea. No hi ha ordre del dia i es tracten els següents temes: 1) XI Exposició Anual del CADE
2010. 2) Exposicions itinerants CADE 10 Ans + un per Jordi Mercadé. 3) Projecte de Xavier Ribó: “Jovent
que pinta”. Veure la crònica més avall.
ACTES DEL CERCLE:
 Fira de Pintors al Carrer - 28 de febrer de 2010: Hi participen Teresa Mujal, Maria Lluïsa Babot,
Gloria Blázquez, Laura López, Fernando Alegría, Jordi Mercadé, Joaquín Personal, Antoni Guallar,
Xavier Ribó i mago. Veure la crònica més avall.
 XI Exposició Anual del CADE: S’inaugurà el dia 5 de març, amb la participació del Regidor
d’Ocupació Ramon Cervera, i restarà oberta fins el dia 25. S’exposen 69 obres de socis i s’ha
confeccionat un catàleg que, a hores d’ara ja està exhaurit. Veure amplia crònica més endavant.
 Fira de Pintors al Carrer – 21 de març de 2010: S’ha avançat per coincidir amb els 150 anys de
fundació de la coral La Coloma. Hi participen Teresa Mujal, Teresa Rosell, Antoni Forns, Joaquín
Personal, Jordi Mercadé, Xavier Ribó i mago. De visita hi van passar Josep Batllori, María Jesús Solano,
Cecilia de Rafael i el nou soci Plàcid Maria Sorribes. Veure crònica més avall.
 Exposició Itinerant a Sant Esteve Sesrovires: S’ha inaugurat el dia 27 de març i restarà oberta fins
el dia 11 d’abril.

ACTIVITATS PREVISTES
 Trobada d’Artistes del Baix Llobregat – 18 d’abril de 2010: : Lloc: Pg. Marítim de Gavà (al costat
de la Vela de ferro) Autovia de Castelldefels sortida Albatros.
Com cada any s’hi anirà corporativament, pel que és important que tots els socis que vulguin anar-hi
ho comuniquin al President per reservar l’espai de les tanques per penjar-hi els quadres.
Muntatge: a partir de les 8,00 hores. Cloenda : a les 14,00 hores aproximadament.
 Fira de Pintors al Carrer – 25 d’abril de 2010: Força entrada la primavera es d’esperar que el
temps ens sigui propici. Això hauria d’animar a un gran nombre de socis a participar-hi. Avia’m si
aconseguim bloquejar tota la informació sobre la Federació d’Entitats Artístiques i altres temes
d’interès. Rambla d’Angel Guimerà a la part dels vianants ! És un repte !

Jaume Meneses Ballester
El 15 de març va morir Jaume, espòs de la nostre estimada sòcia Maria Lluïsa Colomé
Jódar que feia mesos patia una malaltia irreversible. La imatge és de la Fira de Pintors al
Carrer del 25 de gener de 2009, m’entres posava per què mago li fes un retrat al llapis.
El President del CADE i tots els socis volem testimoniar des d’aquest full el nostre condol
a Maria Lluïsa i oferint-li tot el nostre suport moral.

el valor espiritual del conjunt per comptar amb elements de la qualitat artística de Sole.

REUNIÓ DEL CADE – 25-02-2010
Assisteixen, sota la presidència de Xavier Ribó, Maria Lluïsa Babot, Carme Suñé, Maria José Correro,
Fernando Alegría, Joaquín Personal, Jordi Mercadé, Antoni Guallart i mago. No hi ha ordre del dia i es
tracten els següents temes:
1.- Exposició Anual CADE 2010: Es constata que el cartell enviat originalment tenia un error indicant que
el dia 5 és dijous quan és un divendres. A més, l’hora de la inauguració s’ha hagut de avançar per motius
de programació d’actes municipals i en lloc de les 19:30 h serà a les 18:30 h.
L’exposició serà oberta fins el dia 25 de març i tindran lloc dues Jornades Culturals: Una el dilluns, dia 8
de març, a les 20 h, quan hi haurà un concert de Gospel a càrrec del Grup de Gospel de l’Escola
Municipal de Música, dirigit per Laia Badrenas amb Xavier Edo al piano. L’altre, el dilluns 15 de març a
les 19:30 h, on es farà un Col·loqui Taller d’Introducció a la Musicoterapia (ja sabem que la música
amansa a les besties) per Claudia Mailahn, musicoterapeuta llicenciada i professora de l’Escola
Municipal de Música.
2.- CADE 10 Anys: El Comissari de les celebracions dels 10 Anys del CADE, Jordi Mercadé, ens
confirma que la propera Exposició Itinerant serà a Sant Esteve Sesrovires, a les dates del 27 de març al
11 d’abril. La inauguració serà el dia 27 a les 20 h. Hi poden anar tots els socis que vulguin.
Respecte a l’exposició a Igualada, diu que el dia 16 de març tindrà una reunió amb l’Alcalde.
3.- Un dels projectes que té el President Xavier Ribó és el fer una promoció de “Joventut que Pinta”, que
presentarà tan aviat estigui més desenvolupat.

FIRA DE PINTORS AL CARRER – 28 DE FEBRER DE 2010
Avui fa una mica de sol i ens col·loquem davant mateix de l’edifici antic del Robert Brillas.
Comencen arribant els de sempre i poc a poc van instal·lant les seves obres. En acabat hi son:
Teresa Mujal amb alguns acrílics i un bon sortit de joies d’autor que sempre són ben rebudes pels
visitants de la Fira de Pintors al Carrer; Lluïsa Babot ha portat alguns del seus magnífics esmalts de bona
mida; l’acompanya la seva amiga Gloria Blázquez amb dos paisatges bastant grans i amb personalitat;
Laura López porta coses noves, unes a l’oli i altres a l’aquarel·la; Fernando Alegría ens obsequia amb
una bona col·lecció d’aquarel·les de fa temps que sembla voler liquidar a preu de rebaixes; Jordi
Mercadé exhibeix els dos grans quadres a l’oli que presentarà a l’anual del CADE; Joaquín Personal
presenta una bona col·lecció d’olis; Antoni Guallar, alumne de l’Escola Municipal d’Art, s’estrena amb un
parell de dibuixos; Xavier Ribó presenta dos preciosos dibuixos a llapis, un d’Esplugues i l’altre d’una
masia i finalment mago porta els retrats de Cela i l’expresident Pujol, un d’estudi i una còpia de Degas.
En conjunt 10 socis que han assistit a la Fira de Pintors al Carrer de finals de febrer. El colofó ha
estat una copa de cava o refrescos i aperitius. Hem tancat d’hora.

Obres de Gloria Blázquez i de Xavier Ribó

Dibuixos d’Antoni Guallar

Parada de Fernando Alegría

“LES NOSTRES ARRELS”
EXPOSICIÓ ANYAL DEL “CADE 10 ANYS + UN”
SALA “ROBERT BRILLAS” del 5 al 25 de març de 2010
COMISSARIA: Enguany s’ha designat Comissaria de l’Exposició Anual del CADE a una de les sòcies
més actives y que millor dibuixa del Cercle, Teresa Mujal. A més és una excel·lent creadora de joies
d’autor, activitat que manté a nivell professional.
Ella ha col·laborat en la redacció de las bases de l’exposició que assenyalen un dia precís per
l’entrega del quadres (que la mateixa Comissaria no va poder acomplir). També es va determinar que la
realització d’alguna guàrdia era condició obligatòria per poder exposar. Molt bé, ja era hora!
INAUGURACIÓ: La inauguració havia estat prevista, com sempre, a les 19:30 h, però la programació
d’activitats de l’Ajuntament ha obligat a avançar-la a les 18:30, fent que algú es queixés de que ja havia
enviat una trentena d’invitacions...(coses de la “Casa Gran”, de tots?).
Sortosament, la gent ha anat arribant bastant d’hora de forma que quasi bé a l’hora oficial s’ha
pogut inaugurar amb la presència, que es molt d’agrair, de Ramon Cervera, anterior Regidor de Cultura
que actualment ho és d’Ocupació (el de Cultura és Edu Sanz que no li va ser possible assistir).
El President Xavier Ribó va dirigir unes sentides paraules al assistents, elogiant la labor dels
artistes participants que, d’alguna forma representen les “nostres arrels”, lema d’aquesta mostra, agraint
la presència de Ramon Cervera i els esforços de la Comissaria, Teresa Mujal, a qui va fer entrega d’un
ram de flors. Tot seguit, Ramon Cervera va elogiar la labor del CADE i es va donar per inaugurada la XI
Exposició Anual del CADE. El Comissari del CADE 10 ANYS, Jordi Mercadé, va aprofitar per anunciar
que ja estava concertada l’Exposició Itinerant a Sant Esteve Sesrovires.
A continuació es va oferir a tots els assistents cava i refrescos amb alguns aperitius. La impressió
de la majoria dels visitants es que el nivell artístic d’enguany és encara millor que el dels anys anteriors,
tot i que s’havia assolit un nivell força important.

Xavier Ribó i Teresa Mujal

El Regidor, Ramon Cervera, i alguns dels assistents

Jordi Mercadé
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Resultats de la votació popular de l’exposició anual 2010 del CADE en percentatge de vots sobre el
quadre del artista més votat.
1. Títol: Nena Bombai
Autor: Daniel Caresía
2.
Marina
Teresa Mujal
2.
Jardí
Mª Lluïsa Colomé
4.
Peònies
Cecilia de Rafael
4.
Racó de Pals
Fernando Alegria
6.
Natura morta amb flors Valentina Miguel
6.
Ressaca què divertida Mª Jesús Solano
8.
Noia
Soledad Nicolau
9.
Mimoses
Carme Suñé
9.
Natura morta II
Xavier Ribó
11.
Eivissa
Jordi Mercadé
12.
Creu de líquens
Victòria Sintes
13.
Coronació
Adrián Lago
14.
Homenatge EGON
Zamir Bechara
14.
Models
Joan Bueno
16.
Fulles de tardor
Mª José Correro
16.
Enamorats sota la pluja Josep Batllori
16.
Tardor
Domingo Cifré
18.
Verema
Mª Lluïsa Babot
19.
Tardor al Pirineu
Gloria Blazquez
19.
SOS
Mercè Pascual
19.
Cavalls
Joaquim Personal
20.
Xavier González
mago
21.
Flors
Teresa Marimon
21.
Cadaqués
Claudia Caballero
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Primera obra en votació general “Nena Bombai” de DANIEL CARESÍA
Primer Acrílic més votat “Marina” de TERESA MUJAL
Primer Pastel més votat “Jardí” de Mª LLUÏSA COLOME
Primer Oli més votat “Peònies” de CECILIA DE RAFAEL
Primer Aquarel·la més votada “Racó de Pals” de FERNANDO ALEGRIA
Primer Dibuix color més votat “Natura morta II” de XAVIER RIBÓ
Primer Tapis més votat “Creu de líquens” de VICTÒRIA SINTES
Primer Dibuix tinta més votat “Models” de JOAN BUENO
Primer Esmalt més votat “Fulles de tardor” de Mª JOSÉ CORRERO

FIRA DE PINTORS AL CARRER – 21 DE MARÇ DE 2010
Estava anunciat mal temps i tots mirem al cel confiant en que no plogui fins al vespre. Arriben
primer els de sempre (i tard també, els de sempre). Trèiem els bastidor de penjar els quadres i
comencem a fer-ho. De moment fins i tot sembla que faci calor; però ja ens anirem donat compte de que
el dia és fred i desagradable.
Hem canviat la data per que coincideix amb el 150 aniversari de la coral La Coloma i s’han
programat una sèrie d’actes en honor de l’entitat. El CADE no vol ser menys i pensàvem penjar els
quadres en el mateix lloc de la celebració, però un mal entès (per què serà que sempre ho entenem tot
malament?) fa que acabem posant-nos al lloc de sempre, davant del Robert Brillas. L’avantatge és que
es concentra allà molta gent i tenim bastants visitants (molts forçats) per veure els quadres i repartim
mols follets.
Teresa Mujal porta una parella de marines combinades, a l’acrílic, semblants a la que ha venut a
l’Exposició Anual del CADE, a més d’algunes aquarel·les i les joies d’autor que tant li agraden; Teresa
Rosell, “inasequible al desaliento” tot i els seus problemes de salut, exten àmpliament la seva obra de
plata feta a mà sobre la taula; Antoni Forns, sense defallir, ens porta tres paisatges a l’oli; Joaquín
Personal, que no para de treballar, presenta quatre quadrets a l’oli (els més grossos els ha presentat a

l’Exposició Anual del CADE); Xavier Ribó ens ensenya tres dibuixos a llapis, un d’ells el va fer durant la
darrera excursió per pintar que varem fer a La Geltrú (només vam pintar ell, Carme Suñé i mago); Jordi
Mercadé diu que porta temes musicals i penja un oli d’un carrer francès amb un saxofonista a primer
terme i una nena (amb una expressió divina) a repenjada a la cadira davant del piano; mago porta el que
ell diu el “Sant Crist Gros” (la còpia del cartró de Burlington de Leonardo), una còpia de Degas, un estudi
del natural i quatre retrats, dos en color i dos en carbonet.
De visita, sense penjar obres, ens han honorat Josep Batllori, a qui hem felicitat pel seu sant que
era abans d’ahir, María Jesús Solano acompanyada de Cecilia de Rafael i el nou soci Plàcid Maria
Sorribes, pintor professional que presideix una petita associació de pintors a Hospitalet.
Per acabar, quan ja estàvem recollint les obres, torna Xavier Ribó, que havia estat treballant de
valent amb els assistents a l’homenatge a La Coloma fent un “collage” del emblema, i prepara l’aperitiu
de rigor que tots gaudim a la salut del CADE. Només lamentem que les persones suposadament
importants que han assistit i participat en el actes de La Coloma no s’hagin dignat tan sols passar per
davant de les obres dels socis del CADE.

A dalt: obres de mago, de Xavier Ribó i de Jordi Mercadé. A sota: joieria de Teresa Rosell i Teresa Mujal;Coral jove i els nens de La Colometa

Exposició col·lectiva de Pintura Lliure
Galeria Thezeroart (carrer Regomir núm. 22)
Barri Gòtic de Barcelona
La inauguració està prevista pel proper dia 30 d’abril de 2010.
Per qualsevol aclariment, no dubteu de posar-se en contacte amb mago 93 371 99 96

